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Özet 

Bu çalışmanın amacı, katılım bankacılığının performansı üzerinde etkili olan 
finansal oranları tespit etmektir. Bunun için, Malezya, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, 
İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye ülkelerinin 2011-2015 dönemine ait yıllık 
verileri kullanılarak analiz yapılmaktadır. Yöntem olarak, Veri Zarflama Analizi (VZA) 
ve Panel Veri Analizi yöntemleri kullanılmaktadır. Veri olarak ise, Veri Zarflama 
Analizi için girdi değişkenleri olarak; toplanan fonlar, duran varlıklar, öz kaynaklar ve 
personel giderleri, çıktı değişkenleri olarak; kullandırılan fonlar ve diğer getirili aktifler 
kullanılmakta, Panel Veri Analizi için ise, bağımlı değişken olarak Veri Zarflama 
Analizi sonucunda elde edilen başarı skorları, bağımsız değişken olarak ise aktif kârlılık 
oranı, öz sermaye kârlılık oranı, kredi mevduat oranı ve borç oranı kullanılmaktadır. 
Yapılan panel veri analizi sonucunda; katılım bankacılığının performansı üzerinde, aktif 
kârlılık oranı ve borç oranının pozitif yönde, öz sermaye kârlılık oranı ve kredi mevduat 
oranının ise negatif yönde etkili olduğu görülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Katılım bankacılığı, faizsiz bankacılık, Performans ve Panel Veri 
Analizi     

Abstract 

The aim of this study is to identify financial ratios related with participating 
banking performance. For this purpose, an analysis is performed for the years between 
2011-2015, by using data of Malayzia, Saudi Arabia, Katar, Kuwait, Iranian, United 
Arap Emirates and Turkey. Data Enveloped Analysis and Panel Data Analysis are used 
as methods. As collected funds, fixed assets, equity capital and personel removals are 
used for input variables, funds provided and the other active assets are used as output 
variables in the Data Enveloped Analysis. And also for the panel data analysis, 
effectiveness scores obtained from the Data Eneveloped Analysis are used as dependent 
variable and asset profitability ratio, equity profitability ratio, loan deposit ratio and 
dept ratio are used as independent variables. According to the results of performed 
panel data analysis, it is seen that while asset profitability ratio and debt ratio have 
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positive relations, equity profitability ratio and loan deposit ratio have negative 
relations with the performance of participating banking. 
Keywords: Participating Banking, Interest-Free Banking, Performance, Panel Data 
Analysis 
 


